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Miniony tydzień (25-31.01.2021 r.) przyniósł schłodzenie nastrojów na globalnych rynkach akcji. W Europie
dominowały obawy o skutki potencjalnych opóźnień w dostawach szczepionek przeciwko COVID-19 i w
konsekwencji późniejszego znoszenia restrykcji gospodarczych. Główne indeksy akcji w Europie, jak np.: Stoxx600,
zniżkowały o przeszło 3% na wartości (Stoxx600 spadł o 3,1%). Również za oceanem, amerykańskie indeksy
zaliczyły korektę, choć jeszcze w poniedziałek odnotowywane były historycznie najwyższe ich poziomy.
Ostatecznie indeks S&P500 oraz Nasdaq Composite spadły o odpowiednio 3,3% i 3,5%. Notowaniom nie sprzyjały
też wypowiedzi szefa FED, Jerome Powella, który wyraził troskę o całkowite odrodzenie gospodarki USA.
Lokalnie również dominowała strona podażowa, a indeks szerokiego rynku, WIG, spadł o ok 0,6%. Statystyka
tygodnia wyglądałaby znacznie gorzej, gdyby nie akcje spółki CD Projekt, które w zmiennym handlu wyraźnie
zyskiwały na wartości w skali tygodnia (+22%). Popyt na akcje Spółki zgłaszany był przez uczestników rynku
grających pod to, że inwestorzy sprzedający na krótko akcje (i tym samym próbujący zarobić na oczekiwanym
spadku cen akcji) będą musieli odkupić je wyżej.
Na rynku obligacji wysokokuponowych także nastąpiła lekka realizacja zysków – europejski indeks obligacji typu
High Yield zniżkował o ok. 0,3%.
Na poziomie makroekonomicznym, poznaliśmy bardzo dobre dane o produkcji przemysłowej w Polsce za miesiąc
grudzień. Dwucyfrowy wzrost, o 11,2% r/r, był powyżej oczekiwań analityków (+8,3% r/r) i choć danym sprzyjał
kalendarz (dwa dni robocze więcej w ujęciu r/r), to wyraźnie widać nadrabianie zaległości produkcyjnych w
końcówce roku. Dane były dobrym prognostykiem dla piątkowego odczytu PKB za 2020 rok, który wyniósł -2,8%
i był niższym spadkiem od oczekiwań.
Odczyt PKB mieliśmy także w Stanach Zjednoczonych – w IV kwartale 2020 roku, gospodarka amerykańska
rozwijała się w annualizowanym tempie +4%, zgodnie z oczekiwaniami.

Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji
inwestycyjnych. Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością
ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów
w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku
inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane
z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty
przynajmniej części wpłaconych środków. Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje
na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz
tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u dystrybutorów funduszy Santander. Santander
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań,
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701, kapitał zakładowy 13.500.000,00 PLN (wpłacony
w całości). Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez
uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie
z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie
gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych
podjętych wskutek interpretacji niniejszego dokumentu.
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